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Distributører i Norden:
Danmark:
Rhino Horn Danmark ApS
c/o Steen Sommer, Bymidten 75 
3tv, 3500 Værløse, Danmark

Norge:
Yogaprosess AS
Postboks 2599 Solli, N-0203 Oslo, 
Norge

Sverige:
Göteborgs Yoga Centrum
Norra Liden 7, SE-411 18 Göteborg, 
Sverige

Finland: 
Vasistha

DK Brugsanvisning
Før du bruger Rhino Horn for første 
gang, bør du rengøre det grundigt 
under rindende vand.

Vandet
Hæld en måleske med almindeligt, 
fint køkkensalt (ikke Seltin) i Rhino 
Horn, og fyld kropsvarmt vand i. 
Luk Rhino Horns to åbninger med 
håndfladen og en finger, og ryst 
blandingen et par gange, så saltet 
opløses. Er vandet fra hanen af 
usikker kvalitet, bør du koge 
vandet et minut og lade det køle 
ned til kropstemperatur.

Næseskylning
Stik Rhino Horns tud ind i det mest 
åbne næsebor fra siden. Træk 
vejret gennem munden, og bøj dig 
frem over vasken uden at stikke 
hagen frem. Vend hovedet lidt til 
siden med Rhino Horn i det 
øverste næsebor. Vandet løber 
roligt op i det ene næsebor og ud 
gennem det andet. Får du vand i 
halsen, er hagen for langt fremme. 
Tøm næsen for vand ved 

NO Bruksanvisning
Før du bruker Rhino Horn for første 
gang, bør du rengjøre det grundig 
under rennende vann.

Vannet
Fyll en måleskje med vanlig fint 
kjøkkensalt (ikke Seltin) i Rhino 
Horn og fyll opp med kroppsvarmt 
vann. Lukk Rhino Horns to 
åpninger med håndflaten og en 
finger, og rist blandingen noen 
ganger slik at saltet løses opp.
    Er vannet fra kranen av usikker 
kvalitet, bør du koke vannet et 
minutt og la det kjøle ned til 
kroppstemperatur.

at blæse forsigtigt ud i et næsebor 
ad gangen, og gentag fra modsat 
side.

Tøm næsen for vand
Når du er færdig, bøjer du 
overkroppen frem, så toppen af 
hovedet vender ned mod gulvet. 
Se til siden, og luk det underste 
næsebor med en finger, mens du 
blæser næsen tom for vand i et 
papir. Blæs lidt forsigtigt, så der 
ikke kommer propper i ørerne. 
Gentag til modsat side, og gentag 
evt et par gange til hver side.

Rengøring af Rhino Horn
Efter brug skyller du Rhino 
Horn godt og tømmer det helt for 
vand. Så stil det til tørre i luften. 
Rhino Horn tåler både 
opvaskemaskine og 
mikrobølgeovn. Skal samme 
Rhino Horn bruges af flere lige 
efter hinanden, kan det koges et 
par minutter (ikke skeen), før den 
næste bruger det. Normalt er 
lufttørring nok.

Neseskylling
Stikk tuten på Rhino Horn inn 
i det mest åpne neseboret fra 
siden. Pust gjennom munnen, og 
bøy deg frem over vasken uten 
å stikke haken frem. Snu hodet litt 
til siden med Rhino Horn i øverste 
nesebor. Vannet renner rolig opp i 
det ene neseboret og ut gjennom 
det andre. Får du vann i halsen, er 
haken for langt fremme. Tøm 
nesen for vann ved å blåse 
forsiktig i et nesebor om gangen, 
og gjenta fra motsatt side.

Tøm nesen for vann
Når du er ferdig, bøyer du 
overkroppen frem så toppen av 
hodet peker ned mod gulvet. Se til 
siden og lukk det underste 
neseboret med en finger, mens du 
blåser nesen tom for vann i et 
papir. Blås forsiktig så du ikke får 
dotter i ørene. Gjenta til motsatt 
side, og gjenta ev et par ganger til 
hver side.

No Phthalates – No Bisphenol A 
Toxic free according to REACH 168 test

Rengjøring av Rhino Horn
Etter bruk skyller du Rhino Horn 
godt og tømmer det helt for vann. 
La det så stå til lufttørking. Rhino 
Horn tåler både oppvaskmaskin 
og mikrobølgeovn. Skal samme 
Rhino Horn brukes av flere 
personer rett etter hverandre, kan 
det kokes et par minutter (ikke 
skjeen) før neste mann bruker 
det. Normalt er det nok å la det 
lufttørke.
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Yogaprosess AS
P. O. Box 2599 Solli 
N-0203 Oslo, Norway

RHB3096 / RHR3102
CE marked in conformity with  
EU Directive 93/42/EEC

Sukulantie 237, FI-30100 Forssa, 
Finland

Send mail ved alvorlige hendelser og ved 
positive virkninger ved bruk av Rhino 
Horn til post@yogaprosess.com

Manufactured under ISO 13485:2003 by:



37° C
98.6° F

Eller

SE Bruksanvisning
Skölj Rhino Horn grundligt innan du 
använder den första gången.

Blanda saltvatten
Häll ett struket mått fint salt i 
kannan. Det ska vara vanligt jodfritt 
salt, inte saltersättningar som t.ex. 
Seltin. Fyll Rhino Horn med 
kroppstempererat vatten. Håll 
för kannans två öppningar med 
handflatan och ett finger, och skaka 
kannan tills saltet har lösts upp. 

Är du osäker på vattenkvaliteten, 
kan du koka vattnet en 
minut och låta det svalna till 
kroppstemperatur. 

FI Käyttöohje
Huuhtele kannu huolellisesti 
kuumalla vedellä ennen 
ensimmäistä käyttöä.

Vesi
Laita tasapäinen mittalusikallinen 
hienokiteistä merisuolaa (ei 
mitään erikoissuolaa; kuten Seltin 
tai vastaava) Sarvikuonoon ja 
täytä kannu kädenlämpöisellä 
vedellä. Sulje kannun täyttöaukko 
kämmenellä ja nokka toisen käden 
peukalolla; ravista niin että suola 
liukenee. Jos verkoston veden laatu 
ei ole tiedossa niin voit keittää 
vettä minuutin ajan ja antaa jäähtyä 
sopivaksi.

Skölj näsan
För in pipen i den mest öppna 
näsborren, från sidan. Se till 
att näsborren sluter tätt kring 
pipen. Andas genom munnen. Böj 
kroppen framåt tills huvudet är mitt 
över tvättstället. Böj huvudet lite åt 
sidan med Rhino Horn i 
den översta näsborren, kom ihåg 
att hålla in hakan mot bröstet. 
Vattnet rinner nu in i den översta 
näsborren och ut genom den 
nedersta. Får du vatten i halsen 
så dra hakan närmre bröstet. Töm 
näsan från vatten genom att blåsa 
försiktigt i en näsborre åt gången. 
Skölj sedan näsan från motsatt 
sida. 

Töm näsan
När du är klar, böj överkroppen 
framåt, så att toppen av huvudet 
pekar mot golvet. Vrid huvudet åt 
sidan. Stäng nedersta näsborren 
med ett finger och blås försiktigt 
näsan tom i ett papper. Gör därefter 
på samma sätt med den andra 
näsborren, upprepa vid behov.  

Huuhtelu
Aseta kannun nokka tukevasti 
avoimempaan sieraimeen; sivulta; 
kannu poskenmyötäisesti. Hengitä 
suun kautta ja kumarru lavuaarin 
ylle; leuka pysyen alhaalla. Käännä 
päätä hieman kannu ylemmässä 
sieraimessa; vesi virtaa itsestään 
ylemmästä sieraimesta sisään ja 
alemmasta ulos. Jos vettä tulee 
nieluun niin leuka on viety liian 
eteen. Tyhjennä sieraimet vedestä 
kevyesti tuhauttamalla. Toista 
sama vastakkaisesta suunnasta.

Tyhjennä sieraimet vedestä
Kun huuhtelu on suoritettu 
molempiin suuntiin; kumarru eteen 
päälaki lattiaa kohti; katso sivulle 
sulkien alempi sierain sormella; 
tuhauta varovasti vesi sieraimesta 
muutamia kertoja nenäliinaan; 
toista sama vastakkaisen sieraimen 
kautta.  

Kannun puhdistus
Huuhtele kannu kuumalla vedellä 
ja kaada tyhjäksi; aseta kannu 
alassuin kuivauskaappiin. 
Sarvikuonon voi pestä 
astianpesukoneessa tai käyttää 
mikroaaltouunissa. Jos samaa 
kannua käyttää useampi henkilö 
peräjälkeen; sen voi keittää 
muutamia minuutteja runsaassa 
vedessä. Kannun kuivumaan 
jättäminen on normaalisti riittavä 
tapa.

Rengör Rhino Horn
Skölj rent och lufttorka din Rhino 
Horn efter nässköljningen. Rhino 
Horn tål både diskmaskin och 
mikrovågsugn. Om samma Rhino 
Horn används av flera personer 
direkt efter varandra, är det bra 
att tvätta kannan med kokande 
vatten emellan (inte saltmåttet).




